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  LEI N.º 600/2013. 
  Data: 26 de junho de 2013. 

 
 
 

Súmula: Dispõe sobre o atendimento ao 
consumidor nos caixas das agências 
bancárias. 

 
 
 

A Câmara Municipal aprovou e ARION SILVEIRA, Prefeito Municipal 

de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais 

sanciona a seguinte lei: 

 

Art. 1º Todas as agências bancárias estabelecidas neste Município 

ficam obrigadas a manter, no setor de caixas de atendimento, funcionários em 

número compatível com o fluxo de usuários, de maneira a permitir que cada um 

destes seja atendido em tempo razoável. 

 

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, integramente, às 

Cooperativas de Créditos, Casas Lotéricas, Agências de Correios Central e 

Franqueados e demais estabelecimentos que se dispuserem à prestação de 

serviços bancários 

  

Art. 2º Para fins de aplicação desta lei, considera-se tempo 

razoável: 

I - até 15 (quinze) minutos, em dias normais; 

II - até 30 (trinta) minutos: 

a) em véspera ou dia imediatamente seguinte a feriado; 

b) em data de vencimento de tributos; 
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c) em data de pagamento de vencimentos a servidores 

públicos. 

 

Parágrafo único. Os períodos de que tratam os incisos I e II deste 

artigo serão delimitados pelos horários de ingresso e de saída do usuário no recinto 

onde estão instalados os caixas de atendimento, registrados mediante bilhete de 

senha de atendimento, onde constará o horário de recebimento da senha e o horário 

de atendimento. 

  

Art. 3º Os bancos ou as entidades que os representam deverão dar 

publicidade sobre as datas referidas nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II do artigo 

anterior. 

  

Art. 4º A análise, pelo órgão de que trata o artigo precedente, do 

tempo de atendimento mencionado nos incisos I e II do art. 2º levará em 

consideração o suprimento normal de energia elétrica, de linha telefônica ou a 

logística de teleinformática de transmissão de dados e outras condições essenciais à 

manutenção dos serviços bancários.  

  

Art. 5º A infração do disposto nesta lei acarretará ao 

estabelecimento bancário a aplicação das penas administrativas de: 

I - advertência; 

II - multa de 100 (cem) UPF-MT (Unidade Padrão Fiscal de 

Mato Grosso) por usuário prejudicado, dobrada a cada reincidência até a 4ª (quarta) 

ocorrência; 

III - suspensão de atividade, nos termos do art. 59 da Lei 

Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, até que o órgão fiscalizador receba, 

por escrito, dados comprobatórios de que o número de funcionários atendendo nos 

caixas tenha sido reajustado de modo a sanar a demora no atendimento. 

  



PPPRRREEEFFFEEEIIITTTUUURRRAAA   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   DDDEEE   NNNOOOVVVAAA   MMMOOONNNTTTEEE   VVVEEERRRDDDEEE   
EEESSSTTTAAADDDOOO   DDDEEE   MMMAAATTTOOO   GGGRRROOOSSSSSSOOO   

CCCNNNPPPJJJ:::333777...444666555...555555666///000000000111---666333   
 

Av. Mato Grosso ,51, Centro, Paço Municipal,                      
CEP: 78593-000 - Fone: (66) 3597-2800 /Fax: 3597-2811 
e-mail: prefeitura@novamonteverde.mt.gov.br 
www.novamonteverde.mt.gov.br 
 

Art. 6º A fiscalização do cumprimento desta lei e a aplicação das 

penalidades competem ao Serviço de Proteção ao Consumidor - PROCON. 

  

Art. 7º As agências bancárias e demais estabelecimentos referidos 

no art. 1º terão o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta lei, para 

procederem à devida adaptação às disposições da mesma. 

  

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário em especial a Lei 306/2006. 

  

                 Prefeitura de Nova Monte Verde-MT, 26 de junho de 2013.  

 

 

 

 

 

 

ARION SILVEIRA 

Prefeito Municipal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


